Спецификација предмета
Богословско-катихетски / богословско-пастирски
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Основне академске студије
Врста и ниво студија
Старозаветна историја
Назив предмета
др Владан Таталовић
Наставник (за предавања)
Ненад Божовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
6 Статус предмета обавезни
Број ЕСПБ
Уписан трећи семестар основних студија
Услов
Стицање теоријских знања о старозаветној историји, њеном појмовнокатегоријалном апарату и методологији, као и овладавање умењима
анализе библијског текста у историјском контексту.

Циљ
предмета

Поседовање базичних академских компетенција у домену старозаветне
историје и пратећих апликативних способности уз помоћ објективних
истраживачких метода и техника.

Исход
предмета
Садржај предмета

1. Основни увид и реконструкција важнијих догађаја у светлу библијских
и ванбиблијских извора / 2. Изучавање историје старог Израила, с
освртом на политичку историју Старог Истока / 3. Омогућавање дубљег
увида у историју Старог Завета, односно у теолошко представљање
историје изабраног народа / 4. Однос Израила према свету у коме је
живео. 5. Откривање животних околности (Sitz im Leben) у којима су
настајали старозаветни текстови ради бољег откривања првобитног
смисла текста / 6. Отварање перспектива за јасније сагледавање
универзалне библијске поруке упућене човеку, свих времена и
простора.

Теоријска
Настава

На вежбама се обрађују исте тематске целине у апликативном аспекту
(са инсистирањем на умењима анализе релевантих историјских извора
и наративних делова Старог завета), као и оспособљавање за активно и
Практична
продуктивно коришћење литературе из области библистике (путем
настава (вежбе,
израде превода са страног језика, представљањем тема и проблема
ДОН, студијски
старозаветне историје кроз мишљења релевантних аутора у оквиру
истражива-чки
часова
вежбе или израде самосталног семинарског рада). Због
рад)
специфичне природе Факултета у систему наставе на истом
заступљени су и посебни облици наставе пастирско-катихетска и
практично-литургијска пракса.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Студијски
Предавања
Вежбе
ДОН
истраживачки рад Остали часови

2

1

2

Методе
Интерактивна предавања, аудиторна вежбања, консултације
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
поена
Завршни испит
поена
у обавезе
у
15 писмени испит
предавања
15 усмени испит
практична настава
колоквијуми
семинари
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